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20. století - největší změny  sexuální 
morálky a sexuálního chování lidí za 
posledních  tisíc let
uvolňování spojení mezi manželstvím a 
sexem, souvisí s rostoucí sekularizací 
společnosti, odklonem od striktní  
sexuální morálky židovsko-křesťanské 
náboženské tradice
překonání tradičního modelu rodiny  
patriarchálního typu agrární éry



Mění se model soužití mužů  a žen –
přibývá párů vychovávajících  děti mimo  
manželství, jednopohlavních rodičovských 
párů, rodin pouze  s jedním rodičem či dětí 
žijících současně ve dvou rodinách svých 
rozvedených rodičů
Změny sexuální morálky projevem odklonu 
od společnosti centrované na rodinu  ke 
společnosti spíše individualistické, souvisí 
však  i s vývojem ekonomiky sociálního 
státu a liberální vlády.



K osvobození společenských  postojů z 
pout tradiční sexuální morálky přispěl i boj 
žen za  politickou a sociální rovnoprávnost, 
ženské emancipační hnutí, kterého počátek 
lze datovat do druhé poloviny 19.  století.

I když primární byl boj žen za hlasovací 
právo,  v požadavcích feministek nechyběly 
ani snahy o sexuální  osvobození -
například boj o řízení porodnosti, o právu 
ženy  rozhodovat o počtu svých dětí.



Margaret Sanger



Skutečnou změnu však přinesly  až dva 
velké objevy minulého století – které vedly 
nakonec k sexuální revoluci:



První sexuální revoluce

Alexander Fleming (1881-1955): 28. 
září 1928 objev penicilinu, který umožnil 
léčení dvou  klasických metel lidstva, 
kapavky a příjice



Druhá sexuální revoluce
Objev hormonální antikoncepce – v 
roce 1956 Gregory Pincus přednášel na 
konferenci v Tokiu o účinku žlutého 
tělíska ve vaječníku na rozmnožování 
králíků



Gregory Pincus



V roce 1957 přišla první pilulka (Enovid 
firmy Searle) na trh, nikoli však jako 
antikoncepce, ale jako přípravek k léčbě 
nepravidelného menstruačního cyklu. 
Enovid schválen k užívání v roce 1959 
jako antikoncepční přípravek.



V roce 1961 přišel na trh první přípravek 
evropský, Anovlar firmy Schering. 
Původně byl uveden jako lék na 
bolestivou menstruaci a manželé museli 
podepisovat, že byli seznámeni s tím, 
že vedlejším účinkem této léčby je 
nemožnost otěhotnění.



Antikoncepční pilulka  umožnila ženám 
regulovat svou vlastní reprodukční historii  
nezávisle na partnerovi.
Tyto objevy umožnily, aby  v sexuálním 
chování lidí definitivně převládla funkce  
rekreační nad funkcí prokreační.



Tyto změny vedly ke sbližování mužské 
a ženské  sexuální role.

I když mužské sexuální chování se příliš  
nemění, ženské se pod vlivem uvedených 
změn a objevů mění  dramaticky a 
vykazuje velké mezigenerační rozdíly. 



Ženy se ve  svém chování stále více 
přibližují mužům - zjišťuje se u nich  
především nárůst masturbačních i 
předmanželských  heterosexuálních 
koitálních aktivit, nárůst počtu 
sexuálních  partnerů, mimomanželských 
styků, snižování věku prvního  styku. 

Ze sociologického hlediska to svědčí o 
celkové  liberalizaci a osvobození 
ženské sexuality od mužských norem.



Exkurze do socialistické 
sexuologie

Sovětští vědci se  proslavili výroky, že 
"v SSSR už neexistuje masturbace,  
protože VŘSR odstranila společenské 
kořeny tohoto jevu", nebo  že v 
Sovětském svazu neexistuje 
homosexualita (homosexuálové  byli v 
této zemi skutečně vězněni v 
koncentračních táborech,  podobně jako 
v nacistickém Německu). 





Rumunský lékař na  mezinárodní 
konferenci tvrdil, že pohmatem ucha lze 
zjistit,  jestli pacient masturbuje, 
jugoslávská delegátka pak  vyhlásila, že 
díky socialistickému zdravotnictví jsou v 
její  zemi přirozené metody 
plánovaného rodičovství (jako je  
například přerušovaná soulož či metoda 
neplodných dnů)  bezplatné. 



Třetí sexuální revoluce
Viagra, sildenafil citrát – při objevu 
sehrála klíčovou roli náhoda, stejně jako 
v případě penicilinu. 
Látka UK-92,480, jak byla tehdy ještě 
Viagra označována, byla poprvé 
syntetizována v roce 1989 v 
laboratořích firmy Pfizer v britském 
městě Sandwitch, objevitelé byli  
Andrew Bell, David Brown a Nicholas 
Terrett



V té době byla ale zkoumána pro svůj 
potenciál v léčbě kardiovaskulárních 
onemocnění,

obzvláště anginy pectoris.

Na trh přišla v roce 1998
už jako lék na ED 
(v ČR od r.1999)



V květnu 2002 byl uveden na kongresu 
AUA i Cialis (tadalafil), jako inhibitor 
PDE5 s prodlouženým účinkem, 
schválen pro prodej byl pak v roce 2003
Už před ním však ve stejném roce 
americký FDA schválil k distribuci 
Levitru (vardenafil)



Zatím poslední je Spedra – avanafil, 
uvedená na náš trh r. 2013
Užívá se přibližně 15-30 minut před 
předpokládanou sexuální aktivitou, 
účinek však nastupuje již do 15 minut a 
přetrvává 6 hodin po užití
Přípravek je dostupný v dávkách 50, 
100 a 200 mg
Doporučená zahajovací dávka je 100 
mg – důležitá je správná titrace dávky



8. SmPC of  Spedra® 50 mg, 100 mg, 200 mg, last revision: 22. 1. 2015
9. SmPC of Viagra® 25 mg, 50 mg, 100 mg, last revision: 23. 12. 2014.
10. SmPC of Levitra® 5 mg, 10 mg, 20 mg, last revision : 23. 4. 2014.
11. SmPC of Cialis® 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, last revision: 26. 2. 2014
12.  Kang & Kim Ther Adv Urol 2013

PDE5 inhibitor Nástup účinku

(min. po podání)

Trvání (hod.)

Sildenafil9 60 4

Tadalafil11 nejméně 30 36

Vardenafil FCT10 25–60 4

Vardenafil ODT10 25–60 4

Udenafil12 60 24

Avanafil8 15 - 30 > 6 hodin
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Avanafil má rychlejší nástup účinku než ostatní inhibitory PDE5 a 
déle trvající účinek než sildenafil a vardenafil



Avanafil – rychlý nástup účinku a 
dlouhodobé působení



5. Belkoff LH et al. Int J Clin Pract 2013; 67 (4): 333–341, 6. Wang H et al.Curr Med Res Opin 2014; 30 (8): 1571-86, 8. SmPC of Spedra® 
50 mg, 100 mg, 200 mg, last revision: 22. 1. 2015, 9. SmPC of Viagra® 25 mg, 50 mg, 100 mg, last revision: 23. 12. 2014, 10. SmPC of 
Levitra® 5 mg, 10 mg, 20 mg, last revision : 23. 4. 2014, 11. mPC of Cialis® 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, last revision: 26. 2. 2014
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Avanafil v dávce 50–200 mg je účinný v léčbě erektilní dysfunkce a 
současně je dobře snášen. Zvýšení dávky vede k významnému 
zvýšení účinnosti při současném zachování nízkého výskytu 
nežádoucích účinků.



Všechny  dávky avanafilu prokázaly statisticky významná 
zlepšení účinnosti oproti placebu u všech tří koprimárních
výsledných ukazatelů (SEP 2, SEP 3 a IIEF-EF)
Úspěšný pohlavní styk (SEP 3) vykazovaly subjekty s 
pokusy zahájenými  do 15 minut a též po 6 hodinách po 
užití dávky.
Avanafil byl obecně dobře snášen ve všech třech, resp. dvou 
dávkách
Neobjevily se žádné závažné nežádoucí příhody související s 
lékem a míra vysazení léčby z důvodu nežádoucích příhod 
byla nízká.
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Obecné závěry studií 1,2,3,5,7

1. Goldstein I et al. J Sex Med 2012; 9 (4):1122–1133.
2. Kedia GT et al. Ther Adv Urol 2013; 5 (1): 35–41.
3. Hellstrom WJ et al. J Urol. 2015 Jan 12. pii: S0022-5347(15)00019-1. doi:10.1016/j.juro.2014.12.101.
5. Belkoff LH et al. Int J Clin Pract 2013; 67 (4): 333–341.
7. Porst H et al. J Sex 2013; 10(1); 130-171.



na trh v r.2013 také přišel první a jediný 
perorální lék na předčasnou ejakulaci 
Priligy (dapoxetin)
 IELT méně než 2 minuty; a
 předčasná ejakulace podle definice; a
 výrazný stres nebo partnerské problémy 

jako důsledek PE; a
 špatná kontrola ejakulace; a
 předčasná ejakulace v anamnéze při 

většině pokusů o styk během posledních 6 
měsíců.



Účinek dapoxetinu na IELT -
sdružené údaje

McMahon et al. J Sex Med 2011;8:524-539.

†Týden 12 (012, 013, 3003) nebo týden 24 (3001) nebo poslední návštěva.
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Priligy® - dávkování a způsob podání 

 Doporučená počáteční dávka je pro VŠECHNY pacienty 30 mg.
 Užití přibližně 1 - 3 hodiny před sexuální aktivitou.
 Dávka může být zvýšena na maximální doporučenou dávku 60 

mg užitou dle potřeby.
 Důležité je udržování dostatečné hydratace.
 Přípravek Priligy se může užívat s jídlem nebo na lačno.

Priligy – souhrn údajů o přípravku, září 2014. 



Čtvrtá sexuální revoluce?

ženské sexuální dysfunkce



Už se na ni těšíme!



Děkuji za pozornost


